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Beste ouders, 

In deze nieuwsbrief leest u de info over de activiteiten van de maand maart. 

Algemeen 

Kalender van de maand maart  

 

 

 

Vrijdag 1 Carnaval lagere school en themadag. 
 Start vrije inschrijvingsperiode voor nieuwe leerlingen. 
Carnaval fuif in d’Ouwe kerk georganiseerd door het oudercomité tot 20u. 

Krokusvakantie van 2 maart t.e.m 10 maart 

Maandag 11 Instap nieuwe kleutertjes bij juf Inne 
Zwemmen 3de kleuterklas 
Bibliotheekbezoek 

Dinsdag 12 De vlindertjes gaan op bezoek bij de vrienden van het Sterrenhuis 

Donderdag 14 Het 1ste ljr gaat naar Comic station 
Het 5de  ljr gaat naar  het theater. 
20u vergadering oudercomité 

Vrijdag 15 Bednet- Nationale  pyjama dag 

Maandag 18 Bibliotheek bezoek 
In de namiddag gaat de 3de  kleuterklas naar het theater. 

Woensdag 20 Autoluwe schooldag 

Donderdag 21  Projectweek 3de kleuterklas en 1ste  leerjaar t.e.m.29/3 in het thema : “De ruimte” 
Schoolzwemmen 1-2-3 

Maandag 25 De 3de kleuterklas gaat zwemmen 
3de ljr gaat naar  het theater 

Woensdag 27 9u : Meespeeluurtje  in de peuterklas voor nieuwe kleutertjes 

Donderdag 28 6de ljr gaat naar Antwerpen voor een havenrondvaart en een bezoek aan het MAS. 

Vrijdag 29 De 1ste kleuterklasjes gaan naar het Mikerf. 
19u30 : Schoolquiz georganiseerd door het oudercomité 

Zondag 31  Lentefeest 1ste leerjaar. 



Algemeen 

  We vieren carnaval!  
Op vrijdag 1 maart  mogen de kinderen na school 
naar de carnaval fuif gaan die georganiseerd wordt 
door het oudercomité. Deze gaat door in zaal d’Ou-
we kerk . Ze betalen daar €1 inkom. 
De kinderen die in de studie moeten blijven kunnen 
daar nadien ook naartoe gaan. Dit onder begelei-
ding van de ouders. De fuif duurt tot 20u. 
 
          Het oudercomité zorgde voor een nieuwe 

grote muziekinstallatie. We zullen ze deze week al 

eens uittesten! Dit betekent dat we terug muziek 

kunnen spelen op de speelplaats. Hier zullen de kin-

deren heel blij mee zijn! Hartelijk dank! 

 

 

 

 

 

 

Lagere school 

Met carnaval mogen de kinderen verkleed naar 
school komen. Ook al staat onze themadag in  het 
teken van superhelden, de kinderen mogen zich ook 
in iets anders verkleden. 
Hierbij enkele belangrijke afspraken : 
 Spuitbussen, slingers en confetti zijn  
 niet toegestaan.   
 Wapens zijn verboden!  
 De kinderen mogen  ook geschminkt naar 
 school komen.  
 De kinderen krijgen popcorn van het  
 oudercomité. 

 
De warme drank tijdens de middag wordt enkel 

voorzien tijdens de wintermaanden. Na de krokus-

vakantie stopt het geven van warme drank.  

 

Na de krokusvakantie spelen de leerlingen van het 

eerste leerjaar enkel op de speelplaats van de  

lagere school, ook ’s morgens. De kinderen die langs 

de Schoolstraat binnenkomen, steken door langs de 

middenhal aan de kleuterspeelplaats. 

 

 We trachten een afvalarme school uit te bou-

wen. Mogen we vragen om koeken en boter-

hammen in doosjes te steken en drank in een 

drinkbus mee te geven. Deze kleine dingen 

dragen bij tot een schoner milieu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Op 15 maart doen we mee met de pyjama 

dag van Bednet. Deze actie steekt een hart 

onder de riem van honderden Bednetters. De 

kinderen mogen die dag in pyjama naar school 

komen. Uiteraard dragen ze nog iets warms 

daaronder. We kaarten het thema aan in de 

klas, kijken naar een film van een Bednetter en 

maken een leuke steunbetuiging voor een ziek 

kind. We vragen de ouders om toestemming 

tot het publiceren van een groepsfoto op de 

website van Bednet. Hiervoor krijgen de kin-

deren een strookje mee via het agenda. 

 

 We zijn nog op zoek naar oude autobanden 

om mee te spelen op de speelplaats. Kan ie-

mand van de ouders  deze bezorgen? 

 

Oudercomité 

Het oudercomité heeft de aankoop van een grote 

muziekinstallatie gefinancierd. Ze kan gebruikt 

worden in het dagdagelijkse schoolgebeuren maar 

zal ook zeker dienen om schoolfeest, carnaval, quiz, 

kersthappening enz mee te ondersteunen. 

 

We wensen iedereen een deugddoende krokusva-

kantie met veel zonnige lentedagen! 

 Ann Eeman en Veerle Govaerts, directie 

 Ben Van Tichelen , voorzitter oudercomité   



 

 


